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PÖYTÄKIRJA 

Koneinsinöörikilta ry 
Hallituksen kokous 24/2015 

Aika: ke 9.9.2015 klo 17:00 
Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo 

 

Läsnäolijat 

Heikki Laaki   Puheenjohtaja 
Aino Salmi   Sihteeri 
Raine Viitala   Talousministeri (saapui kohdassa 9.) 
Ville Majuri   Sisäministeri 
Jaakko Kaijala   Teollisuusministeri 
Tuukka Mustapää  Opintoministeri 
Juho Luoranen   Fuksivääpeli 
 
Läsnä 7 hallituksen jäsentä. 
 
Tuomas Loiskekoski  Tiedotussihteeri 
Olli Kokko   ATK-vastaava 
Nikolas Laine   Konepajajaosvastaava 
Dann Mensah   Ulkovastaava 
Joonas Skogström  Juomanlaskija 
Timo Vesala   Juomanlaskija 
Anna Silventoinen  Emäntä 
Kira Kauppila   Emäntä 
Olli Kekäläinen   Opintosihteeri 
Joonas Lehtovaara  Opintosihteeri 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 

2. Estyneisyysilmoitukset 

Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

4. Työjärjestys 

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohta 16. Suhdetoiminta-
asiat käsitellään kohdan 8. Ilmoitusasiat jälkeen 

5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus 

A. Tarkastettiin kokouksen 23/2015 pöytäkirja. 

B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 25/2015. 

6. Kuulumiskierros 

A. Meidän fuksit voitti stadisuunnistuksen. 

B. Ihan järkyttävä krapula 

C. Noppia pitäisi haalia… 

D. Vitusti juhlia 

7. Tehtävälistan läpikäynti 

Ei käyty läpi tehtävälistaa 

8. Ilmoitusasiat 

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa ensi viikolla ovat Toni Niinivirta ja Joonas Skogström. 

B. Voitettiin kaikki suunnistukset ja köydenveto, mitä nyt traktorilla oli vaikeuksia. 

9. Suhdetoiminta-asiat 

A. Norjaprojekti on lähtenyt hyvin käyntiin; bussit, laivat ja majoitus on varattu. Fukseille 
ilmoittautuminen aukeaa perjantaina 11.9. Reissulla poiketaan Oktoberfesteille, jonne on ostettu 27 
lippua. 

B. Saksan matka EMESCC-konferenssiin tulossa 4.-8.11. Pidetään matkalle ilmoittautuneille 14.10. 
infotilaisuus. Mensah tiedottaa infotilaisuudesta lisää myöhemmin. 

C. Ti 15.9. TARAKi tekee fuksiexcun Otaniemeen. Exculaisille on varattu Gorsu illaksi. Kaikki mukaan 
saunomaan ja tutustumaan tamperelaisiin fukseihin. 

D. Prosessiteekkareiden vuosijuhlaan Lämmönsiirtoon 25.9. menee Kaijala ja Luoranen. Infoähkyyn 
13.11. menevät edustamaan Majuri ja Mustapää. 

E. Lahja Oulun vuosijuhlille pitää olla valmiina viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosijuhlia. 

   

10. Sisäasiat 

A. Syksyn ensimmäinen kiltakunnan kokous on 24.9. klo 18 ja nykyisen kiltakunnan viimeinen 15.10. 
klo 18. Uusi kiltakunta kokoustaa 3.11. ensimmäisen kerran, seuraavat kokoukset järjestetään 17.11. 
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ja 1.12. Tämä tarkoittaa sitä että hallituksenmuodostaja valitaan 3.11., hallitus 17.11. ja toimihenkilöt 
1.12. jolloin hyväksytään myös toimikauden 2016 budjetti. 

B. Kiltakuntavaalien vaalilautakuntaan saa ilmoittautua halukkaaksi ja saa ilmiantaa muita tehtävään 
sopivia. Vaalilautakunnan jäsen ei saa olla ehdolla kiltakuntavaaleissa. 

C. Syksyn vakiokokousaika on torstaisin klo 17.00. Ei pidetä akateemista varttia. 

D. Jaosillan järjestämistä on mietitty lähiviikoille. Ideana mainostaa jaoksia fukseille ja rekrytä tiimi 
ajokin valmistukseen Otatarhan ajoihin. 

E. Hallitus esittää Aleksi Kuuvaa Cuba Night 101 järjestäjäksi. 

11. Talousasiat 

A. Hyväksyttiin laskuja 13 222,90 eurolla. 

B. Viitala kertoi maksaneensa ulkoexcun majoituksen varausmaksun killan pankkikortilla. 

C. Viitalalla on hallituksen lupa maksaa ulkoexcuun liittyviä maksuja seuraavaan kokoukseen asti. 

12. Tiedotusasiat 

A. Viikkomailit lähetetään maanantaisin kuten keväälläkin. 

B. Vältetään Koneinsinöörikillan Facebook-tilillä tykkäämästä omista postauksista. 

13. Teollisuusasiat 

A. Kaksi fuksia jäi ilman oman kokoisia haalareita. Myydään 10 eurolla liian iso haalari, jonka fuksi voi 
tuunata oman kokoisekseen. Jatkossa suomalaisille fukseille haalarit ensin, ja sitten vasta 
ulkkareille. 

B. Kaijala alkaa hankkia sponsoreita uutta haalaritilausta varten. Haalareita tilataan tammifukseille ja 
ensi syksyn uusille fukseille. 

C. Kaijala ehdotti, että rahaa killalle voitaisiin saada laittamalla nettisivuille sivupalkkeihin 
yhteityökumppaneiden mainoksia, hankkimalla kiltikselle mainosmatto, myymällä köydenvedon 
jollekin yhteistyöyritykselle esim. KONE –köydenveto, laittamalla Otatarhan ajojen ajokin kylkeen 
mainoksia ja  myymällä kiltahuppareita sponsoreiden logoilla jäsenille. 

D. KIK:in ja UBERin yhteistyö on alkanut. Jokaisesta kerrasta kun koodia KIK2015 käytetään kilta saa 
2€ ja jos koodimme on käytetyin, saamme 5€ jokaisesta kerrasta. 

14. Fuksiasiat 

A. Orientaatio meni hyvin. Ohjelma oli tiivis mutta keskiviikkona ehti levähtää niin fuksit kuin ISOtkin. 
Köydenvetotapahtuma meni ylipäänsä hyvin. Maanantaina oli ulkopeli-ilta TIKin kanssa, jossa 
pelattiin kuplafutista. Jatkossa vastaaviin tapahtumiin tulee viikkoa ennen hakea OLL:n vakuutus. 
Merkkienompelussa Rantsulla oli maanantaina paljon osallistujia. 

B. Eilen oli stadisuunnistus. Porukkaa oli liikkeellä paljon ja rastit ruuhkautuivat. Jatkot Tigerissa olivat 
onnistuneet. 

C. Huomenna on fuksisitsit. 

D. Isoja työllistää tänä vuonna opintotuutorointi. 

E. Kipparit oppivat orientaatioviikosta hyviä toimintatapoja ja löysivät myös kehittämisen kohteita. 
Jatkossa kipparit aikovat jakaa enemmän vastuuta ja hommia muille toimijoille. 

15. Kv-asiat 

A. Ulkkareille myytiin paljon haalareita.  
B. Koska Kv-opiskelijoita on nyt paljon, fuksit tutustuvat spontaanisti aiempia vuosia paremmin 

ulkkareihin. 

16. Pakuasiat 



 

4 / 5 

A. Diiliä VW-hyötyautojen kanssa on hiottu, mutta hinnat ovat yli killan hintaluokan. 

B. Pakun myymistä ja VW:n ostamista tilalle tutkitaan. 

C. Pakun varauksia ei kesällä juurikaan ollut, ja  Espoossa on yrityksiä, jotka vuokraavat pakettiautoja 
killan kanssa kilpailukykyiseen hintaan. Pakun kysyntä on ehkä näiden vuoksi laskenut. Promotaan 
pakun varausmahdollisuutta nettisivuilla ja Facebookissa enemmän.  

 

17. IE- ja tapahtuma-asiat  

A. Kiltahuoneen avoimet ovet 22.9. kampuskarkeloiden yhteydessä. Konepajajaos järjestää jotain 
ohjelmaa kiltahuoneelle. Vilska organisoi järjestelyt, muut hallituslaiset avustavat tarpeen mukaan. 

B. Fuksisitsien jatkot ovat OK20, jatkoille voi tulla vaikka ei olisikaan sitsaamassa. 

18. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 

A. Koulu pitää 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille infoluennot maisterivaiheeseen siirtymisestä ja 
maisterivaiheesta ensi viikolla. 

B. Hallopedien rekry oli ja meiltä on pyydetty lausuntoa hakeneista. Hakijoita oli enemmän kuin 
paikkoja. Mustapää kirjoittaa lausunnot muista hakijoista. 

C. Mikäli vanhassa ohjelmassa opiskelevan tutkinto ei valmistu 2017 syksyyn mennessä, ja opiskelija 
on opiskellut sivuaineena jotain muuta kuin konetekniikan opintoja, voi joutua opiskelemaan lisää 
kursseja. 

D. Kirjamarkkinat järjestetään ensi viikolla. Maanantaihin 14.9. asti on aikaa tuoda kirjoja, tiistaina 15.9. 
aloitetaan myynti. Yksittäistapauksissa on mahdollista tuoda kirjoja myyntiin myös myynnin alettua. 

19. Jaosasiat 

A. Ensiviikon maanantaina 14.9. on ensimmäinen suunnittelukokous Otatarhan ajoihin. 

B. Telajaoksessa alkaa ensi torstaina tapahtua. Telatorstaita pitää siirtää hallituksen kokousajan 
vuoksi. 

C. Telatraktorin rekisteröintiä tai muuta keinoa ajaa laillisesti maantiellä pitää selvittää. 

D. ENGin kanssa on keskusteltu yhteisistä joukkueista palloilusarjoihin. 

20. Alumniasiat 

21. KIK100 

A. Tiina Metson mukaan historiikista kuvia puuttuu enää 90-luvulta ja 70-luvun lopulta. Metso lupasi 
Aalto Partyssa lähettää listauksen puuttuvista kuvista, jotta voidaan etsiä omista albumeistamme 
tarvittavia. Listausta ei ole kuitenkaan kuulunut. Taittaja ei ole kevään jälkeen saanut Metsolta 
mitään materiaalia. Käytännössä siitä, kun kaikki loput materiaalit saadaan kuluu kuukausi, että 
saadaan historiikki painosta.  

22. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta 

A. Koulun kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa luvattuja rahoja ei ole maksettu. Koululta 
selvitetään haluavatko he laskun ja missä muodossa. 

B. Koulun kanssa kommunikointi on ollut välillä hankalaa ilmeisesti sen vuoksi, että tieto ei koulun 
sisällä liiku.  

23. Kuulumisia ylioppilaskunnasta 

A. Omaisuuskiista jatkuu. Hallitus päätti olla ottamatta kantaa kiistaan. 

B. Edustajistovaalit on tulossa. 

24. Muut esille tulevat asiat 
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A. Laaki ja Majuri tekevät KoLehteen jutun soluasumisesta. 

B. TTER antoi TIKin kanssa järjestettyyn ulkopeli-iltaan rahaa. 

25. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään to 17.9.2015 klo 17.00 huoneessa K101. 
 
 

26. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.44. 

 
 
Liitteet 

Liite 1: Esityslista 
Liite 2: Hyväksytyt laskut  

 
 
 

Espoossa          .       .2015 
 
 

 
 

         
 
Heikki Laaki    Aino Salmi 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan        / 2015 


